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Boa tarde Murilo, preciso

desenvolver um programa

de computador para minha

loja, você consegue me

ajudar?

Mas é claro! 

Já vou começar!



... já no escritório

Lê, desenvolvi um programa

de computador para uma loja

e ficou incrível! Você sabe

como posso protegê-lo?

Vou te explicar

um pouquinho

sobre, Murilo,

preste

atenção!



Os programas de computador, também conhecidos como

software, são protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Nesse

caso, a proteção aos direitos relativos ao programa de

computador nasce com sua criação. 

Protege-se apenas a expressão literal do programa (código

fonte, linguagem), não abrangendo seu conteúdo técnico. 

Apesar de não ser obrigatório por lei, o registro de programa

de computador pode ser feito, e garante a comprovação da

autoria de seu desenvolvimento perante o Poder Judiciário,

podendo ser muito útil em casos de processos relativos a

concorrência desleal, cópias não autorizadas, pirataria, etc.,

garantindo, assim, maior segurança jurídica ao seu detentor

para proteger o seu ativo de negócio.

Desse modo, para assegurar a titularidade, os programas de

computador poderão ser registrados no Instituto Nacional da

Propriedade Industrial - INPI, o que se dá por meio do depósito

dos códigos fonte do programa, que ficarão custodiados no

referido órgão, caso eventualmente seja contestada a

titularidade.



O programa de computador em si não é patenteável, ou seja, o

código fonte não pode ser patenteado.

Protege-se o objeto com a funcionalidade que o programa

introduziu. Para tanto, o programa de computador/ software,

embarcado em hardware, deve preencher as condições de

patenteabilidade:

– Resolução de um problema técnico encontrado no estado da

técnica;

– Resultar em aplicação prática;

- Possuir efeito técnico novo.

O atendimento aos requisitos de novidade e atividade inventiva

sempre será prerrogativa de concessão de patentes

pertencentes a qualquer campo tecnológico.

O Programa de Computador Pode
ser Patenteado?



A partir da concessão do

registro, o nome comercial

do programa estará

protegido juntamente com o

software. 

O programa de computador no Brasil é

regido por uma lei própria, a Lei de Proteção

de Programa de Computador.  A proteção é

limitada, são 50 anos contados a partir de 1º
de janeiro do ano subsequente da sua

publicação ou na ausência desta, a contar

da data da sua criação.



Que bom saber que com a própria

criação de meu programa já estou

protegido! Entretanto, irei concluir

o registro para que tenha maior

segurança!



unipar.br


